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 खूऩ ऩलूी एक ददलव चीन भध्मे एक अनोऱखी  
व्मक्ती गालात आरी. पू नान, जो आऩल्मा आई लडडराां 
फयोफय गालाच्मा फाशेय एका ळतेात याशत शोता.तो वगळ्मात 
आधी त्मा अनोऱखी व्मक्तीरा बेटरा. त्मारा लाटरां तो एक 
बटका वांन्मावी अवेर, अळा वांन्मावाांवलऴमीच्मा गोष्टी त्माने 
ऐकल्मा शोत्मा. एक वांन्मावी तय जाद ूकरु ळकत शोते, 
त्माांच्मा अचानक प्रकट शोण्माची पू नानरा बीती लाटरी 
शोती.ऩण मा अनोऱखी व्मक्तीच ेशाल-बाल खूऩ ळाांत आणण  
उदाय लाटत शोते. पू नानने वलनमाने त्माांना नभस्काय केरा.  

“काशी काऱ याशण्मावाठी शी जागा चाांगरी आशे अवे 
लाटते,” लदृ्ध भाणूव म्शणारा. “तू भरा वाांगू ळकतो भी कुठे 
झोऩ ूत?े” 



पू नानने त्माांना एक वलयाण झोऩडी दाखलरी जी, गालच्मा वीभेलय 
शोती. ततथां लदृ्धाने गलताचां अांथरूण तमाय केरां आणण दयलाज्मालय एक 
कागद चचटकलून ददरा. ज्मालय भोठे आणण वलचचत्र ळब्द भरशरेरे शोते.  
लदृ्ध त्माझोऩडीत याशू रागरा. योज वकाऱी पू नान आणण त्माचे भभत्र 
झोऩडीच्मा णखडकीतून आत फघत आणण लदृ्ध झोऩेतून उठण्माची लाट 
फघत.  

जेव्शा लदृ्ध गालात भबषा भागामरा जाई तेव्शा भुराांना त्माांच्मा फयोफय 
याह्मरा आलडत अवे. ते नेशभी प्रवन्न याशत आणण कोणता भोवभ चारू 
आशे माकड ेत्माांचां रष कधी जात नवे. ऩाऊव अवो, मा ऊन, लदृ्ध त्माच 
जुन्मा चऩरा आणण जीणण ऩामघोऱ कपनी घारून फपयत अवे. वगळ्माांना 
भाशीत शोते की, बटकणाये वांन्मावी तनधणन याशण्माचा वांकल्ऩ कयतात. 
म्शणून गाललारे स्लच्छेने त्माांना ताांदऱू आणण बाज्मा देत अवत.    

पू नानने त्माांना आधीच वाांचगतरे शोते की त्माांनी श्जल्ह्मातल्मा 
वगळ्मात श्रीभांत व्मक्ती, कां जूऴ ळेतकयी कधीशी जालू नमे. “जो भबषुक 
त्माच्मा दायी गेरा त्माच्मालय ळेतकऱ्माने कुत्री वोडरी शोती,”  पू नानने 
वाांचगतरां.  

भुरां नेशभी त्माांच्माफयोफय याशत त्माभुऱे त्माांना वगळ्मात आधी 
कऱरां की, लधृ्द भाणवाजलऱ अनोखी ळक्ती आशे. 

. 



एका वकाऱी जेव्शा त्माांनी भरुाांना अभबलादन केरां तेव्शा 
त्मा लदृ्धारा ददवरां की, टोऩल्मा कयणाऱ्मा भाणवाच्मा भरुाने 
एक वऩांजया धयरेरा शोता, त्मात एक चचभणी फांद शोती. 
बफचायी पडपडत शोती आणण वऩांजऱ्माच्मा फाशेय मेण्मावाठी 
वऩ ांजऱ्माच्मा वळ्माांना टकया देत शोती.  

“जय तुम्शी ऩक्ष्मारा वोडून ददरां तय भी तुम्शाांरा एक 
जाद ूदाखलेन,” लदृ्ध म्शणारा. 

आवचमणचफकत झारेल्मा भरुाांनी रगेच भान शरलनू शो 
म्शटरां. लदृ्ध  झोऩडीत गेरे आणण एक काऱा कऩडा, ळाई,  
एक ऩेन, कागद आणण एक ब्रळ घेलनू फाशेय आरे. त्माांनी 
काऱा कऩड्माने वऩ ांजया झाकरा. जेव्शा ते ळाईत ऩाणी 
भभवऱत शोते, तेव्शा भरुां त्माांना गुऩचऩू फघत शोते. त्माांनी 
झटऩट ब्रळ चारलरा आणण वऩांजऱ्मात अडकरेल्मा ऩक्ष्माच े
चचत्र काढरे. चचत्र इतकां  वजील शोतां की भरुाांना लाटरां ऩषी 
आत्ता गामरा रागेर. चचत्रात त्माांनी वऩ ांजऱ्माच ेदाय उघडां 
दाखलरां.  



तेव्शाच चचत्रातरा ऩषी चचलचचल करू रागरा. वऩ ांजऱ्माच्मा 
उघड्मा दयलाज्मातून तो फाशेय ऩडरा आणण कागदालरून उडून 
जलऱच्मा एका झाडालय जालनू फवरा. टोऩरी कयणाऱ्मा भाणवाच्मा 
भरुाने ऩटकन वऩांजऱ्मा लयच ेकाऩड ओढरे. आवचमाणने पू नान 
आणण इतय भरुां ओयडरी. वऩ ांजया रयकाभा शोता.  

वांन्मावी भरुाांकड ेफघनू शवरा. “तू एक चाांगरां काभ केरां 
आशे.” तो म्शणारा. “तुम्शी एका जांगरी जीलारा स्लतांत्र केरां, 
त्माच्मा प्रकृतीनवुाय त्मारा जगण्माची वांधी ददरी.” 

“तुम्शी शी जाद ूभरा भळकू ळकता का?” पू नानने नांतय लदृ्धारा 
वलचायरां. 

लदृ्धाने प्रेभानां वाांचगतरां, “शी जाद ूभळकण्माआधी भरा वांन्मावी 
शोण्मावाठी आऩरां वलाणचा त्माग कयाला रागरा शोता.” भग भी 
अनेक लऴ ेअभ्माव केरा आणण वांकल्ऩ केरा की मा जादचूा 
उऩमोग भी आऩल्मा पामद्मावाठी कयणाय नाशी. तू अजून छोटा 
आशेव. आऩल्मा ध्मेमावाठी थोडी लाट फघ.”  



गालात पू नान कधी कधी एका गयीफ वलधलेरा भरमाांग की रा 
भदत कयत अवे आणण बयरेल्मा ऩाण्माची फादरी गालातल्मा 
वलदशयीलरून उचरनू ततच्मा घयी नेलनू देत अवे. कायण ततच्मा 
वलदशयीतीर ऩाणी वांऩरे शोते.  

 उन्शाळ्मात एक ददलव पू नानने वांन्माळारा भरमाांग फयोफय 
फोरताांना ऐकरे, “तुझी वलशीय कळी ऩावनू कोयडी आशे?” 

“एक लऴाणऩावनू. जेव्शाऩावनू ळतेकयी ल ूने वलदशयीत जाणाया 
ऩाण्माचा प्रलाश आऩल्मा नाळऩाती फागेकड ेलऱलरा,” भरमाांग 
म्शणारी.  

“कदाचचत भी तुम्शाांरा भदत करू ळकेन,” वांन्माळी म्शणारा. 
त्माांनी एक कऱळी ऩाणी भरमाांगच्मा वलदशयीत टाकरी. दवुऱ्मा 
ददलळी फतघतरां तय वलदशयी गोड आणण तनभणऱ ऩाण्माने बयरेरी 
शोती. 

पू नान आणण भरमाांगन ेमा दोघाांनीच पक्त शा चभत्काय 
फतघतरा शोता, ऩण काशी ददलवानांतय वांन्माळाची शी जाद ूवगळ्मा 
गालारा कऱरी.  



ऑगस्ट भदशन्मातल्मा ऩौणणणभेच्मा उत्वलाच्मा ददलळी 
गालातीर चौकाकड ेजाणाये यस्ते फाजायात वाभान वलकामरा 
नेणाऱ्मा ळतेकऱ्माांनी आणण व्माऩाऱ्माांनी बरून गेरे शोते.  

पू नानच ेआई-लडीर कोफीच्मा ऩाट्मा घेलनू फाजायाकड ेतनघारे 
शोते. जेव्शा पू नान ने भबषूक वांन्माळारा ऩादशरां तेव्शा त्माने 
त्माच्मा आईलडडराांना वलचायरां की, तो त्मा लदृ्ध वांन्माळा फयोफय 
चार ूळकतो का?  

पू नान वांन्माळारा त्माच्मा नव्मा ऩतांगाफद्दर वाांगू रागरा, 
जो ऩतांग त्मारा त्माच्मा लाढददलवारा भभऱणाऱ्मा ऩळैातून तो 
घेणाय शोता. अचानक त्माांच्मा भागे यस्त्मालय काशी आलाज 
मामरा रागरे. ल ूळतेकऱ्माच ेगाढल जे नाळऩत्तीचा गाडा ओढत 
शोते,त ेअचानक गदीच्मा यस्त्मालरून ऩऱू रागरे. जास्त 
ओझ्माने दफरेरां गाढलाने अचधक जोयात ऩऱाले म्शणून ल ूत्मारा 
भायत शोता आणण त्माच्मालय ओयडत शोता. 



 पू नान आणण लदृ्ध वन्मावी गालच्मा फाजयात ऩोशचरे तेव्शा, लू 
ळेतकऱ्माने आऩरी नाळऩत्तीचा गाडा रालरा शोता आणण तो त्मा वलकू 
रागरा शोता. खूऩ गयभ शोत शोते त्माभुऱे वगळ्माांना तशान रागत शोती, 
आणण गोड, यवाऱ नाळऩत्ती खूऩ वलकल्मा जात शोत्मा. ऩण ळेतकयी त्माचे 
जास्त ऩैवे भागत शोता. 

“तुम्शी भरा तुभची एक स्लाददष्ट नाळऩाती खामरा देलू ळकार का?” 
वांन्माळाने वलचायरां.  

“फाजूरा शो, भबकायी कुठरा! तुरा काशी भभऱणाय नाशी. ळेतकयी लू 
जोयात ओयडरा.. 

“ऩण तुझ्माजलऱ तय बयऩूय नाळऩत्ती आशे,” लदृ्धाने नम्रतेने म्शटरे.  

“तू नक्कीच एक नाळऩाती भरा देलू ळकतो.” 

त्माांचा लाद ऐकण्मावाठी रोक ततथां एकत्र जभरे. कोणी म्शटरां, “इतका 
कां जूऴ शोलू नको, म्शाताऱ्मारा एक नाळाऩत्ती देलून टाक.” ऩण ळेतकऱ्माने 
यागानां काठी फपयलरी आणण वांन्माळारा फयांलाईट फोररा. 

 पू नान नव्मा ऩतांगाचे स्लप्नां फघत शोता, त्माने ते वलवरून आऩल्मा 
णखळात शात घातरा. भी नांतय कधीतयी ऩतांग घेलू ळकतो, त्माने आऩल्मा 
आऩल्मारा म्शटरे आणण ऩटकन आऩरे ऩैवे लू ळेतकऱ्मारा ददरे. 



लाढददलवाच्मा त्मा ऩळैाने पक्त एक छोटी नाळऩत्ती 
भभऱारी. वांन्माळी शे तय फघत नव्शते की,नलीन ऩतांग 
घेण्माची त्माची इच्छा फकती तीव्र आशे ते. पू नानने जभभनी 
कड ेफघत आऩल्मा दोन्शी शातात नाळऩत्ती ठेलनू वांन्माळारा 
बेट ददरी.  

खारी लाकून आबाय भानत तो लदृ्ध रोकाांना म्शणारा,  

“तुभच्मातल्मा अनेकाांनी भरा तुभच्मातरे जेलण ददरे आशे, 
म्शणून भी प्रत्मेकारा एक स्लाददष्ट नाळऩत्ती खामरा 
घारेन.” ते गालातल्मा चौकातून ऩढेु गेरे आणण गदी त्माांच्मा 
भागे भागे जाल ूरागरी. इतय रोकाांप्रभाणे ल ूळतेकयी वदु्धा 
गदीच्मा भागे भागे जात शोता.  

 वांन्माळी चौकाच्मा दवुऱ्मा फाजूरा उबे यादशरे. त्मा 
छोट्मा नाळऩत्तीरा ते आऩल्मा दाताांनी चालनू खाऊ रागरे. 
ळलेटी ततच ेएक काऱे फी यादशरे.  



ऩाठीलय टाांगरेल्मा वऩळलीतून त्माांनी एक पालड ेकाढरे, 
भाती खोदनू एक खड्डा केरा आणण त्मात्ते काऱे फी 
रालरे. “पू नान,” त्माांनी शाक भायरी. “एका बाांड्मात 
उकऱते ऩाणी घेलनू मे.” 

जलऱच्मा चशाच्मा दकुानातून पू नानने उकऱरेरे ऩाणी 
आणरां. लदृ्धाने ते गयभ ऩाणी भातीत टाकरे.त्माच षणी 
एक दशयले अांकुय भातीतून फाशेय आरे. भभतनटबयात त्मा 
अांकुयाच ेभोठां झाडा झारां. त्माच्मा पाांद्माांना ऩानां आरी, 
कळ्मा आल्मा. पुरऩाखयां आणण भधभावमा त्माकड े
आकवऴणत झाल्मा. पाांद्माांलय ऩषी गाऊ रागरे. 



कळ्माांची पुरां झारी,पुराभधनु छोट्मा छोट्मा 
नाळऩत्ती फाशेय आल्मा. ज्मा रगेच वऩकून वोनेयी यांगाच्मा 
झाल्मा.लदृ्धाने एका नाळऩत्तीचा शुांगून लाव घेतरा. “भरा 
लाटतां शी वऩकरी आशे आणण आऩण शे खाऊ ळकतो.”  

तो म्शणारा.त्माांनी नाळऩत्ती तोडल्मा आणण प्रत्मेक 
गालकऱ्मारा एक नाळऩत्ती ददरी. त्माांनी वगळ्मात भोठी 
आणण वऩकरेरी नाळऩत्ती भरमाांगरा ददरी.      

“गोड! यवाऱ! रुचकय!” रोक म्शणारे. वांन्माळाच्मा 
जादनेू ते आवचमणचफकत झारे शोते. 



 जळी ळलेटची नाळऩत्ती तोडरी, झाड वकुामरा 
रागरे,त्माची ऩानां वऩलऱी ऩडरी आणण ती खारी ऩडू 
रागरी. ज्मा पाांद्मा भजफतू ददवत शोत्मा त्मा लाऱून 
गेल्मा.  

“झाडाने वलण पऱां ददरी आशेत,” लदृ्ध म्शणारा. त्माने 
आऩल्मा कुऱ्शाडीने त्मा झाडारा तोडरे आणण त्माच ेराकूड 
रोकाांना जाऱामरा ददरे. 

 त्माांनी आऩल्मा शाताची धऱू झटकरी आणण आऩल्मा 
वऩळलीतून ळोधनू एक कागदाचा तुकडा काढरा आणी तो 
पू नानरा ददरा. “जेव्शा तू घयी ऩोशचळीर,” त्माांनी 
कुजफजुत त्मारा वाांचगतरे, “मारा एका धाग्माने फाांधनू 
टाक आणण भग फघ काम शोतां ते?”  

भग शात शरलनू त्माांनी वगळ्माांचा तनयोऩ घेतरा 
आणण डोंगयाच्मा यस्त्माने ते तनघनू गेरे. 



 वगऱे रोक एकत्र मेलनू त्माांनी ऩादशरेल्मा जाद ूवलऴमी 
फोरत शोते. पू नानने कागदाचा तुकडा आऩल्मा णखळात 
ठेलरा आणण तो आऩल्मा आईलडडराांना ळोधण्माव तनघारा. 

 गालच्मा चौकातून यागलरेरा आलाज ऐकून पू नान 
थाांफरा. रोकाांनी ळतेकयी लरूा त्माचा गाडा श्जथे उबा शोता 
त्मा जागेलय ऩादशरे. ऩण त्माची नाळऩत्ती गामफ झाल्मा 
शोत्मा आणण त्माचा गाडाशी गामफ झारा शोता. पक्त गाढल 
आणण गाड्माच ेदोन पक्त ततथां शोते.   

तेव्शाच पू नानरा वभजरां. लदृ्ध वन्माळाने ल ू
ळतेकऱ्माच्मा वगळ्मा नाळऩत्ती गामफ केल्मा आशेत. 
चाकाांना वोडून गाड्माच ेइतय बाग झाड कयण्मावाठी  

त्माने लाऩयर.े  

 



ल ूळतेकऱ्मारा काम झारां ते वभजरां शोतां. चौकात 
जभरेल्मा भाणवाांना ढकरत तो त्मा वांन्माळाच्मा भागे 
धालत जात ओयडरा, “त्मा म्शाताऱ्मा भबकाऱ्मारा 
ऩकडा. त्माने भाझ्मा नाळऩत्मा चोयल्मा आशेत.” 

ऩण डोंगयाच्मा यस्त्माने जाणाया वांन्माळी खूऩ राांफ 
केरा शोता. ल ूळतेकऱ्माच्मा भागे उबी अवणायी ग्राभीण 
जनता जोय जोयाने शव ूरागरी की त्माांना ततथां उबां 
याशणां भवुकीर लाटू रागरां. 



 त्मा ददलवाऩावनू ल ूळतेकऱ्माच्मा नाळऩत्ती शयलल्माची कशाणी 
गालातीर रोक आऩल्मा भरुाांना वाांगत आणण त्माांना वचूचत कयत,  

“त्मा भखूण ळतेकऱ्मावायखां कां जुऴीने लागू नका आणण ळलेटी रोक 
तुम्शाांरा शवतीर.” 

त्मा ददलवाऩावनू टोऩल्मा कयणाऱ्मा भाणवाच्मा भरुारा आकाळात 
उडणाये ऩषी फघणां आलडू रागरां. ऩण त्माने कधी कोणता ऩषी ऩकडरा 
नाशी. भरमाांगच्मा वलदशयीत नेशभी गोड, स्लच्छ ऩाणी अवे. उन्शाळ्मात 
वदु्धा ऩाणी अवे..  

 आणण कागदाच्मा जो तुकडा लदृ्धाने पू नानरा ददरा शोता, त्माचा 
एक भोठा, छान ऩतांग झारा. ऑगस्ट भदशन्मातल्मा चांद्रोउत्वलात जेव्शा 
त्माने आऩरा ऩतांग उडलरा तेव्शा त्माच्मा रषात आरे की 
आजऩमतंच्मा त्माच्मा वगळ्मा ऩतांगात शा ऩतांग खूऩ वुांदय आणण 
भजफतू आशे. ऩतांगाच्मा भाांज्मारा ऩकडत,शलेत ऩतांग उडण्माचा आलाज 
ऐकून, पू नानरा लाटरे की, तो लदृ्ध वांन्माळी त्माच्मा जलऱच आशे. 
एक ददलव, त्माने वलचाय केरा की गालाचा त्माग करून त्मा लदृ्ध 
वन्माळावायखां ऩलणताांलय जाणां मोग्म शोईर. 



समाप्त  


